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Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” darbinieki
sadarbībā ar ieslodzījuma vietu amatpersonām kopš 2.maija ir atsākuši Ģimenes dienu pasākumu rīkošanu ieslodzījuma vietās.
Liepājas, Jēkabpils, Jelgavas cietuma, Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas un Rīgas Centrālcietumā ieslodzītiem bija iespēja tikties
ar saviem tuviniekiem. Kopā pasākumos mēneša laikā piedalījās 109 ieslodzītie un 269 ģimenes locekļi, no tiem 76 bērni.
Gan ārvalstu, gan pašmāju pētnieki, analizējot resocializācijas darba efektivitāti ieslodzījuma vietās, ir norādījuši uz ģimenes lomu
tā sekmīgā īstenošanā. Daudzus ieslodzītos tieši ģimenes locekļu atbalsts motivē mainīties. Ģimenes dienās, kas Latvijas
ieslodzījuma vietās notiek kopš 2017. gada un šajā laikā ir kļuvušas par svarīgu pasākumu ģimenisko saišu stiprināšanai un ģimeņu
saliedēšanai, ieslodzītajiem ir iespēja satikties un veltīt laiku saviem tuviniekiem.
“Esmu gandarīta par Rīgas Centrālcietuma darbu, kas Ģimenes dienu padarīja par īpašu svētku dienu. Cietuma Resocializācijas
daļas vecākā inspektore Karīna Reidzāne, iesaistot iestādes klientus un kolēģus, ieguldīja milzīgu sagatavošanās darbu, lai uzņemtu
viesus un radītu īstu svētku gaisotni,” atzīmēja ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” Ģimenes
atbalsta bloka vadītāja Inguna Zariņa. “Bērniem tika atvēlēta atsevišķa zāle, kurā varēja skatīties multfilmas, nodarboties ar sporta
aktivitātēm, fotografēties un rotāt foto rāmīšus, kuros uzreiz tika ievietotas fotogrāfijas, zīmēt un apgleznot auduma maisiņus.
Turklāt tas sagādāja patiesu prieku ne tikai bērniem, bet arī vecākiem.
Vēlos uzsvērt arī Liepājas cietuma ieguldījumu pasākuma organizēšanā, it īpaši, kolēģes Zitas Balandes darbu, kura Ģimenes
dienas pasākumus vienmēr rīko ar radošu piegājienu un apbrīnojamu izdomu. Un, kas īpaši svarīgi, dalās peredzē ar kolēģiem no
citām ieslodzījuma vietām, kas pārņem viņas idejas ģimeņu sirsnīgākai kopābūšanai citos cietumos.”

Bērni, kuri piedalījās Ģimenes dienās, saņēma jaunas mugursomās, ko bija sagādājusi biedrība“Prison Fellowship Latvia”. Biedrība
tās saņēma ziedojumā no Norvēģijas Sarkanā Krusta. Norvēģijas ziedotāju vēlme bija: lai nesavtīgi sarūpētās dāvanas tiek nodotas
tiem Latvijas bērniem, kuriem kāds no vecākiem atrodas ieslodzījuma vietā.
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